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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2009 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
• ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΤΟΕ 

• ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Συνάδελφοι, 
 Η χθεσινή απόφαση του ΟΜΕΔ αποτελεί μια μεγάλη νίκη των τραπεζοϋπαλλήλων και της ΟΤΟΕ. 
 Ο ΣΥΕΤΕ από την πρώτη στιγμή συστρατεύτηκε στον αγώνα για την υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης  
γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η κατάργηση του θεσμού της Κλαδικής Σύμβασης θα οδηγήσει τους 
τραπεζοϋπάλληλους με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. 
 Η απόφαση του ΟΜΕΔ αποτελεί ένα δυνατό κτύπημα  στην αδιαλλαξία, την αυταρχικότητα και την μεσαιωνική 
αντίληψη του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια για την κατάργηση 
της Κλαδικής Σύμβασης και στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. 
 Η επιτυχής έκβαση του αγώνα μας αποτελεί και μια αποστομωτική απάντηση σ΄όλους όσους θεωρούσαν ότι η 
Κλαδική Σύμβαση αποτελεί παρελθόν και  ότι οι «πανίσχυροι» τραπεζίτες με την ανοχή της κυβέρνησης θα 
επέβαλαν την κατάργησή της. 
 Οι προσπάθειες, η αποφασιστικότητα της ΟΤΟΕ και η συσπείρωση των εργαζομένων απέδειξαν ότι 
είναι ισχυρότερες από τις βουλές και τις αποφάσεις των τραπεζιτών. 
 Το περιεχόμενο της Σύμβασης είναι συνοπτικά: 
• Συνολική αύξηση 5,5% (3% από 4/6/09 και 2,5% από 1/10/09) 
• Αύξηση του επιδόματος πολυετίας σε 1,85% από 1,80% για κάθε έτος και έναρξη καταβολής του με τη 
συμπλήρωση του πρώτου έτους εργασίας 
• Συγκρότηση διμερούς επιτροπής για την μελέτη του ενδεχόμενου μετατροπής της καταγγελίας των 
συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου σε αιτιώδη (δεν αφορά τους εργαζόμενους της ΕΤΕ). 
• Αυξάνονται τα κοινωνικά επιδόματα (Βρεφονηπιακών σταθμών, τοκετού κλπ) και 
• Ενισχύεται η πολιτιστική, επιμορφωτική και αθλητική δραστηριότητα της ΟΤΟΕ. 

Συνάδελφοι, 
 Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της Κλαδικής Σύμβασης ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση και την υπογραφή 
ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης για τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι δικαιούνται 
να λάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί από την ανάπτυξη της Τράπεζας. 

         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 
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